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 10.10.20   בוקבפייס גם פורסם 
  

 המונח הזה הפך בתקופתנו לבאז וורד, כמעט כמו המונח שיבוש.  - ״חדשנות משבשת״ 
נכון, אנו חיים בעידן שבו חדשנות מואצת בקצב בלתי נתפס. כל חדשנות מהווה שינוי וכיוון שכך היא מערערת את  

 התחדש בחיינו.  הקיים. בחצי השנה האחרונה אין כמעט תחום שלא השתבש או
  

שנהגה ע״י קלייטון כריסטנסן, פרופ' למינהל עסקים   Disruptive Innovationהמונח חדשנות משבשת, 
 , מתאר סוג מאד מסוים של חדשנות. 1997-שיצא ב   The Innovator's Dillemaבהרווארד, בספרו 

  
, שנולדה בדיוק בשנה בה פורסם הספר, כאילו באה לעולם כדי להדגים חדשנות משבשת במיטבה.  Netflixחברת 

, מובילת שוק סרטי הווידאו, בעזרת שירותי  Blockbusterהחברה התמקמה בתודעתנו כמי שחיסלה את 
 הסטרימינג שלה. 

  
אפריקה מודל עסקי של מנויים  ובכן, נטפליקס עושה זאת שוב. החברה המצליחה לוקחת סיכון ומתכננת להשיק ב 

 ״לנייד בלבד״.  
 

 המאפיינים המרכזיים של חדשנות משבשת:  3 המודל החדש מדגים היטב את
  

Customers  
  חדשנות משבשת מכוונת אל לקוחות 

חדש״. אלו הם לקוחות שלא צרכו את המוצר המוביל כי הוא יקר מידי   ״בחלקו התחתון של השוק" או ב״שוק 
עבורם או לא מספיק פשוט ונוח לצרכים שלהם. פלח שוק זה בד״כ אינו רווחי עבור החברות המובילות, לכן אינן  

 מתעניינות בו, לרוב מתעלמות ואף בזות למוצר ״הנחות״, עד שהוא מתפתח ומערער את אחיזתן בשוק. 
  

האפריקאי הוא שוק מאתגר, גם עבור ענקי מדיה ובידור כמו נטפליקס. מקישוריות אינטרנטית לא איכותית  השוק 
בחלקים נרחבים ביבשת ועד יכולת קנייה מוגבלת של צרכנים. במקביל, קיימת מגמת עלייה בביקוש לטלפונים  

טרנט סלולרי ברחבי אפריקה  כחצי מיליארד אפריקאים ישתמשו באינ 2025חכמים מצד התושבים. צפוי כי עד 
שמדרום לסהרה. צריכת נתונים סלולריים באזור צפויה אף לגדול עוד יותר לאור העלייה העקבית באימוץ טלפונים  

 חכמים ולאור העמקת ההשקעה על ידי מפעילי סלולר, השקעה שתשדרג את יכולות הרשת. 
  

והן של המגמות ארוכות הטווח ביבשת. המודל   נטפליקס זיהתה את פלח השוק הזה, תוך ראייה הן של האתגרים 
 החדש יציע מנוי תוכניות זול, לנייד בלבד, עבור משתמשים ביבשת אפריקה. 

  
Performance  

הביצועים של מוצר/שרות משבש הם ״טובים דיים״, לעיתים ״נחותים״ ממוצרים מובילים באותו שוק, אבל הם  
 ם לאותו פלח שוק. משופרים בתכונות של פשטות ונוחות, שחשובי

  
ענקית הסטרימינג מדייקת לצרכים הטכניים וגם לצרכים החברתיים רגשיים של לקוחותיה החדשים: מציעה שרות  

זול, פשוט ואף מותאם לשוק המקומי, בהתחייבה לייצר תוכן אפריקאי מקורי ולהשקיע השקעה מתמשכת  
ריקאית הראשונה של נטפליקס בדרום אפריקה,  בתעשיות הסרטים המקומית. קווין סונו, ההפקה המקורית האפ

חודשה לעונה שנייה המבוססת על הצלחת העונה הראשונה, בעוד שבחודש שעבר אושרו גם שורה של סרטים  
 ניגריים חדשים וסדרה מקורית. 
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Business Model   
חדשנות משבשת מתבטאת במודל עסקי חדש, אחר מהמקובל בתחום, שבנוי להיות רווחי במחירים הנמוכים  

הנדרשים בשוק זה. נטפליקס מציעה לשוק האפריקאי הצומח מגוון אפשרויות, מהבסיסית ביותר הכוללת הקרנה  
 . ultra HDובאיכות  במסך אחד בלבד של מובייל ועד להקרנה בו זמנית במספר רב של מסכים מכל הסוגים 

  
אחוז קטן ממיליוני הסטארטאפים שנולדים כל שנה מציגים לעולם חדשנות משבשת. רובם מציעים רעיון חדש, או  

פיצ׳ר חדש ללקוחות "העשירים" של החברות מובילות השוק. סופם להירכש על ידי אותן חברות. קיימות גם  
 עבור חברות כאלה פיתוח משבש הוא אתגר גדול בהרבה. חברות ותיקות, שמפתחות מוצר או שרות משבש שוק, 

  
 יש מעט חברות שהן ״משבשות סדרתיות״, שיבוש עבורן הוא אינו אירוע חד פעמי כי אם .. שיטה. 

 
החדשנות המשבשת שנטפליקס מציגה שוב, הפעם על אדמת אפריקה, מצביעה על חברה שעבורה שיבוש הוא ב  

- DNA . 
  

רי הדפנה, למרות העלייה הדרמטית במספר המנויים בארה״ב בעקבות נגיף הקורונה,  נטפליקס אינה נחה על ז 
 בתעשייה צופים שנטפליקס מתקרבת לרוויה בשוק בארה״ב ולכן חייבת להמשיך בתוכניות התרחבות גלובלית. 

  
שיבוש, עדיף שתשבש  בנטפליקס מבינים היטב את העיקרון של כריסטנסן: ״במוקדם או במאוחר כל חברה תעבור 

 עיקרון זה עכשיו ביבשת אפריקה.  את עצמך לפני שהמתחרים ישבשו אותך״. החברה המצליחה מיישמת  
  

 עיקרון השיבוש של כריסטנסן מכוון לא רק לענקי השוק, אלא לכל ארגון, מיזם או מנהל בעידן של שיבוש: 
  

 אל תחכו שהשוק ישבש אתכם, איך אתם משבשים את עצמכם? 
  
  
  
#disruptivestrategy #disruptiveinnovation #openinnovation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


